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Sammanfattning
Biskops Arnö är av rikstintresse för naturvård och rörligt friluftsliv. Hela ön är av regionalt intresse
för kulturmiljövården. Här finns ca 1200 meter alléer som ingick i uppdraget och delar av dessa ingår
i byggnadsminnet. Alléerna omfattas av biotopskydd och har antagligen tillkommit vid olika
tidpunkter och ser olika ut beroende på mode eller vem som ägt fastigheten. Biskops Arnö ingår i det
Europeiska nätverket Natura 2000 och är därmed skyddat av EUs art- och habitatdirektiv.
Fånö har mycket hög klass i länets naturvårdsprogram och är av regionalt intresse för
kulturmiljövärden. Den 800 meter långa ekallén som omfattas av biotopskydd tros vara anlagd av
Axel Oxenstierna på 1600-talet. Fånö ingår i det Europeiska nätverket Natura 2000 och är skyddat av
EUs art- och habitatdirektiv.
Alla alléerna inventerades med avseende på behov av skötsel och långsiktigt bevarande. Vid
inventeringen och beslut om skötsel togs hänsyn till form, tidigare skötsel, kulturvärden, estestiska
värden samt naturvärden. Hälsötillståndet för över 44% av de levande träden var bra och 52% av
population skulle gynnas av någon form av skötsel för att försäkra deras långsiktiga överlevnad. Den
inventering som nu är gjord har inte konsekvent tagit hänsyn till säkerhetsfrågor kopplade till träden.
Om däremot en tydlig säkerhetsrisk uppmärksammades som inte skulle täckas av generalla
skötselrekommendationer så kommenterades detta i skötselförslaget.
Biskops Arnö
Lönnalléns ursrpung är oklar. Många av träden i allén har skador på basala stamdelar eller rötter och
därmed rekomendaras att befintligt dike flyttas. Plantering i befintliga luckor och fortsatt
stamkvistning för att behålla den arkiketonisk formen är också en del av framtidsskötseln.
Kastanjallén tros vara planterad i mitten av 1800-talet. Träden i allén är generellt i dåligt skick på
grund av att träden bara har en mycket smal zon att växa i som inte påverkas av plöjning eller
intilliggande väg. Under rådande förhållanden är det olämpligt att ersätta de befintliga träden. Här
föreslås därför att åkermark tas i anspråk och att åtminstone en rad flyttas dock med precis samma
planteringsmönster. På de gamla träden utförs endast säkerhetsbeskärning och stegvis ersättas hela
allén i takt med att träd behöver avverkas.
Ekallén består av en grupp på sju grova ekar och ger intryck av att inte riktigt höra ihop med någon
av de existerande alléerna. De gamla ekarna bör bevaras så länge som möjligt och ersättas med ett
fåtal vårdträd på sikt.
Lilla askallén är finns belagd från 1700-talet. Träden visar spår av tidigare hamling och är nu förväxta
med risk för kollaps. Allén har mycket höga kultur- och naturvärden. Här föreslås stegvis
restaurering. Det långsiktiga målet är att skapa en jämnhög allé av hamlade träd där den nya
hamlingspunkten ligger så högt att merparten av bladverket är beläget övanför den nivå där höga
fordon kan åstadkomma skada. Luckorna bör planteras enligt förslag i databasen (vanligaste är ask
eller lönn). Lönn planteras i första hand som ersättning för ask på grund av askskottsjuka.
Den östra delen av den stora askallén är förmodligen anlagd runt 1860 i samband med att
landskapsparken anlades och vägen förlängdes. Det estetiska och arkitektonisk utseendet har
förändrats på grund av bristande skötsel samt påverkan från jorbdruk, almsjuka och askskottsjuka.
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Det långsiktiga målet bör vara att återskapa en allé som liknar den i den västra delen. Detta förslås
ske i två etapper där den första omfattar stegvis reduktion av de befintliga trädens kronor för att
reducera säkerhetsrisken. Del två bör ske efter att den engelska parken har restaurerats. I denna fas
planteras uppkomna luckor så att de gamla träden stegvis ersätts. De nya träden bör hamlas på
samma höjd som träden i den västra delen av allén.
Den västra delen av den stora askallén som anlades någon gång på 1700 talet är ett fantastisk
exempel på en intakt allé med hamlade träd. Här är det viktigt att sköta träden försiktigt för att
bevara de höga kulturhistoriska- och estestiska värdena samt natuvärdena och behålla den enhetliga
karaktären. Det långsiktiga målet är därmed att i flera steg försiktigt reducera kronorna till en punkt
ca en meter ovanför översta delen av den gamla hamlingspunkten. När denna punkt nåtts är det
lämpligt att träden hamlas regelbundet i cykler om fem till sex år. Här kan luckorna planteras med
lönn eller ask (beroende på askskottsjukans status).
Fånö
Bevarande av de kulturhistoriska värdena och naturvärden går på Fånö hand i hand genom att man
försöker bibehålla så många befintliga träd som möjligt. Här är det även viktigt att behålla
siktkorridoren och alléns tydlighet i landskapet. Skötselfokus i denna allé är därför att försöka
stabilisera träden där risken för kollaps är mycket stor eller att sätta in åtgärder där dessa är relativt
små i förhållande till förväntad skötselnytta. Nyplantering av ek kommer också att ske i befintliga och
kommande luckor i huvudallén och tväraxeln samt i omkringliggande trädbärande hagmarker.
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Summary
Biskops Arnö is of national interest for nature conservation and recreation. The whole island is of
regional historic interest. Some 1200m of avenues are included in this project part of which are
included in the “byggnadsminnet” (equivalent of listed building status). The avenues are also
protected biotopes and have probably been planted at different times and look different depending
upon who owned the site and fashion. Biskops Arnö is included in the European Natura 2000
Network and is thus protected by the Habitats Directive.
Fånö has a very high classification in the county’s nature conservation programme and is of regional
historic interest. The 800 m long oak avenue is a protected biotope and is thought to have been
planted by Axel Oxenstieran in the 1600s. Fånö is included in the European Natura 2000 Network
and is thus protected by the Habitats Directive.
All of the avenues were surveyed in relation to management needs and long term conservation. The
survey work and proposals for management took account of the form, previous management,
cultural history, esthetic and nature conservation values. The viability for over 44% of the living trees
was good and 52% of the population would be favoured by some kind of management to secure
their long term survival. This survey should not be considered as a full risk assessment, although if
obvious risks existed and were not dealt with by the general management recommendations, this was
identified in the management actions for that tree.
Biskops Arnö
The origin of the norway maple avenue is unclear. Many of the trees in the avenue have been
damaged at the base of the trunk or on the root and thus the recommendation here is to move the
ditch. The existing gaps should be planted and crown lifting should continue to maintain the
architectonic form.
The horse chestnut avenue is thought to have been planted in the middle of the 1800s. The trees in
the avenue are generally in poor condition, primarily due to the fact that the trees only have a very
narrow zone within which to grow, which is not either ploughed or part of the road. It is not
proposed that the trees are replaced in these current conditions. It is proposed that some of the
arable field is taken out of cultivation in order that at least one of the rows can be moved outwards
and be given more space, ensuring that the historical zig-zag planting pattern is maintained. It is
proposed that only safety work is carried out on the existing trees and that the entire avenue is
replaced in stages as and when individual trees need to be removed.
The oak avenue consists of a group of seven large oaks and gives the impression of not really
belonging to any of the existing avenues. The old oaks should be conserved for as long as possible
and in the long term, be replaced with a few individual trees.
The small ash avenue was planted in the 1700s. The trees look as though they have been pollarded in
the past and are now lapsed, with a high risk of collapse. The avenue has very high historical and
natura conservation values. Staged restoration is proposed for this avenue. The long term aim is to
create an avenue of pollarded trees of a similar height, where the pollarding point is high enough so
that the majority of the leaf area is above where high vehicles using the road may damage the trees.
The gaps should be planted preferably with ash, but due to ash dieback norway maple is proposed.
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The eastern part of the large ash avenue was most likely planted around 1860 in association with
when the landscape park was created and the road extended. The esthetic and architectonic form of
the avenue has changed significantly due to lack of management, changes in landuse, Dutch Elm
Disease and Ash Dieback. The long term aim here should be to recreate a similar avenue to that
which we see today in the western part. It is proposed that this takes place in two stages over a long
period. The first stage involves staged reduction of the existing trees for safety reason primarily.
Stage two should take place only after the English Park has been restored and then the gaps should
be replanted and the old trees replaced in stages. The new trees, should then be pollarded at the same
height as the trees in the western part of the avenue.
The western part of the large ash avenue was planted in the 1700s and is a fantastic example of an
intact avenue with pollarded trees. It is very important to manage these trees carefully in order to
conserve the very high historical, esthetic as well as nature conservation values and the unusually
symmetrical form. The long term aim is thus to carefully reduce the crowns in several stages to a
point around one metre above the original pollarding point. When this point is reached, the tree
should then be pollarded at this point in a regular cycle of five to six years. The gaps should be
planted with ash or maple (maple in preference until resistant ash trees have become established).
Fånö
Conserving the high historical and nature conservation values go hand in hand by maintaining as
many trees as possible in their existing condition. It is important to retain the sight lines and the form
of the avenue in the landscape. The management focus for this avenue is thus to undertake
stabilisation work where the risk of collapse appears to be significant or undertake relatively minor
works in relation to the expected benefit. New oaks will be planted in the existing and new gaps in
the main avenue, the perpendicular avenue as well as in the surrounding wood pastures.
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Introduktion och bakgrund
Redan under 1600- och 1700-talet började alléer anläggas i Sverige, främst i anslutning till slott, bruk
och herrgårdar. Alléer är estetiskt medvetet anlagda miljöer och då är det viktigt att i möjligaste mån
ta reda på de bakomliggande drivkrafter och ideal som rådde när allén planterades. De arkektoniska
värdenena, trädslag, fortlöpande skötsel och utformning i förhållande till befintliga byggnader och
andra landskapselement varierar från fall till fall. Här finns inga självklara förhållningssätt och
förhållanden har säkerligen varierat avsevärt i tid och rum. På senare tid har alléerna också blivit en
viktigt element i landskapet för naturvärdena på grund av förändringar i landskapet i stort och just
för att de oftast innehåller gamla träd. Hantering av alléer måste därmed ta många olika värden och
askpekter i beaktande såsom kulturhistoriska och arkitetktoniska värden, naturvärden, säkerhet,
befintlig markanvändning och upplevelsevärden.
Gamla träd är en bristvara i dagens landskap och bör betraktas som omistliga oavsett var de än
påträffas. Förutom att de ofta har höga kulturhistoriska värden så finns det ett stort antal hotade
växter och djur som är beroende av dem. Bevarandet av gamla träd anses därför i många avseenden
som nyckeln till bevarandet av denna mångfald. Naturvårdsverket har fastställt ”Åtgärdsprogram för
särkilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” (2004, uppdaterad 2012) och detta program innehåller
konkreta åtgärder för skydd och vård av dessa träd (se faktarutan nedan). Alléer hyser många gamla
träd i landskapet och är därför viktiga för både sina naturvärden och kulturvärden.
Biskops Arnö och Fånö – belägna vid Mälaren – är Natura 2000 områden och ingår i LIFE+MIA
projektet (Inre Mälarens Skärgård). Träden i områdena är gamla och många är ihåliga. De har mycket
höga kultur- och naturvärden och utgör ett viktigt biologiskt kulturarv. Både Biskops-Arnö och Fånö
är lokaler för skalbaggen Läderbagge, en art som LIFE+MIA gör speciella insatser för. Läderbaggen
vill ha mulmfyllda håligheter i träd och påträffas oftast i ek. Den är mycket kräsen och där den finns
påträffas även många andra sällsynta växter och djur. Länsstyrelsen vill därför ta fram en översiktlig
trädvårdsplan för respektive område som specificerar vilka träd som är i störst behov av åtgärd och
hur dessa åtgärder bör läggas upp. Syftet med denna trädvårdsplan är att prioritera vilka åtgärder som
behövs för att säkra trädens natur- och kulturvärden och i en viss mån säkerhet för människor och
djur både på lång och kort sikt.
Gamla träd har en fantastisk förmåga att överleva. Samtidigt måste de behandlas med försiktighet om
de ska leva så länge som möjligt. Att frihugga för fort kan leda till att barken torkas ut och att trädet
dör i förtid. Att ta bort för mycket vid ett enskilt tillfälle när man utför beskärning kan leda till att
vitaliteten minskar och trädet dör i förtid. Därför är det viktigt att entreprenören som utför arbetet
som förslagits i den här trädvårdsplanen är uppdaterad med de senaste råden angående skötsel av
gamla träd.
På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län har Pro Natura och Urban Forestry tagit fram en vårdplan
utifrån de krav som i uppdragsbeskrivningen ställs på den framtida förvaltningen. Vårdplanen
presenterar förslag på en åtgärdsstrategi för förvaltning av de höga biologiska och kulturhistoriska
värdena. Vårdplanen är tänkt att fungera som vägledning vid genomförandet av de praktiska
åtgärderna. Utförandet av de föreslagna åtgärderna bör ske i en nära dialog mellan markägare,
entreprenör och Länsstyrelsen.
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”Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet förväntas ha positiva
effekter för över 400 rödlistade arter.
Med särskilt skyddsvärda träd avses:
a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140
år.
c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i
huvudstam.
Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det enskilda
trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen”
(Naturvårdsverket, 2004)
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Kortfattat beskrivning av Biskops Arnö och Fånö
Biskops Arnö
Biskops-Arnö är av riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv. Det är även
landskapsbildsskyddat och har högsta klass i länets naturvårdsprogram. Hela ön är av regionalt
intresse för kulturmiljövården med bland annat sin herrgårdsmiljö från 1700-talet och en medeltida
biskopsborg. Gården har bland annat varit privatbostad eller sommarresidens åt en rad ärkebiskopar
under medeltiden, vilket även är ursprunget till öns namn. Under reformationen på 1500-talet drogs
ön dock in till kronan och fungerade under lång tid som residens åt en rad högre ståndspersoner eller
höga militärer. Idag används anläggningen som folkhögskola.
Här finns ca 1 200 m alléer som ingår i uppdraget; Lönn allén (A), Kastanjallén (B), Lilla askallén
(C), Stora askallén, väst och ost (D) samt den Lilla ek allén. Samtliga alléer löper utmed relativt väl
trafikerade (främst av fotgångare) vägar som är enskilda vägar.
Hela lilla askallén samt södra delen av kastanjeallén och västra delen av stora askallén ingår i det
statliga byggnadsminnet Biskops-Arnö som bildades 1935. För byggnadsminnet gäller bland annat
att sådana åtgärder som kan förvanska markens och vegetationens karaktär inte får vidtas utan
tillstånd från Riksantikvarieämbetet. Hela ön är också en särskild fastighet och samråd med
Riksantikvarieämbetet är nödvändigt vid åtgärder.
Alléerna har antagligen tillkommit vid olika tidpunkter och ser olika ut bland annat beroende på
mode och vem som ägt fastigheten. Det finns dock ganska lite skrivit just om alléerna och deras
uppkomst i de gamla texterna. De äldsta anlades på 1700 talet och de senare vid mitten på 1800talet. Alléerna har kulturhistoriska värden som något estetiskt och pampigt men även i sin
funktion som källa till lövtäkt. De har också arkitekturhistoriska värden som bör vidmakthållas,
exempelvis i sin form – en dubbelradig allé.
Biskops Arnö ingår i det Europeiska nätverket Natura 2000 och är därmed skyddat av EUs art- och
habitatdirektiv. Alléerna omfattas av biotopskydd och om man ska ta bort eller skada träd är detta
tillståndpliktigt. Detta gäller även döda träd. Restaurering i form av exempelvis beskärning i syfte att
gynna träden behöver inte prövas. Länsstyrelsen är tillståndsprövande myndighet.
Biskops-Arnö utgör en lokal för skalbaggen läderbagge Osmoderma eremita, en art som är skyddad
enligt EUs art- och habitatdirektiv. Läderbaggen vill ha mulmfyllda håligheter i träd och påträffas
oftast i ek. Ytterliggare fyrtio rödlistade skalbaggar har hittats på Biskops Arnö (Jonsell
sammanfattning, 2003). Biskops Arnö är även en viktigt lokal för lavar. I en inventering som gjordes
1996, påträffades 127 olika trädlavar varav 19 är rödlistade och därmed anses området vara en av
landets allra finaste lavlokaler (Hultengren, 1997). Bland annat noterades Bacidia fraxinea, Sclerophora
farinacea, Bacidia auerswaldii och Dimerella lutea. Nästan femtio rödlistade svamparter har hittats på
Biskops Arnö (Aronsson, 2001) bland annat oxtungsvamp Fistulina hepatica.
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Figur 1 – Kartan från 1895 (Lantmäteriet) som visar Biskops Arnö

Fånö
Fånö har mycket hög klass i länets naturvårdsprogram och är av regionalt intresse för
kulturmiljövården. Enligt traditionen är den 800 meter långa ekallén anlagd av Axel Oxenstierna
på 1600-talet (Länsstyrelsen, 2009). Ekallén och därtill hörande tväraxlar av ekar är en del av den
gamla barockparken från 1600 talet och det är osäkerk hur vägen i allén har utnyttjats. Möjligtvis
har vägen bara använts som parkväg och av slädar under vintertid enligt nuvarande markägare.
Under det sena 1800-talet har allt inramats av en engelsk park. Ekallén står i en beteshage som
består av öppen mark varvat med träddungar. Längst söderut finns ett tätt parti, som varit
djurgård i slottets tidigare historia. Då fanns det anlagda siktgator i kombination med tätare snår.
Dessa syns inte idag. Däremot finns en del mycket grova ekar och stora hasselrunnor som nog kan
härstamma från djurgårdens användningstid på 1600- och 1700-talet (Länsstyrelsen, 2009). De
historiska kartorna visar allén tydligt.
Fånö ingår i det Europeiska nätverket Natura 2000 och är därmed skyddat av EUs art- och
habitatdirektiv. Allén omfattas av biotopskydd och om man ska ta bort eller skada träd är detta
tillståndpliktigt. Detta gäller även döda träd. Restaurering i form av exempelvis beskärning i syfte att
gynna träden behöver inte prövas. Länsstyrelsen är tillståndsprövande myndighet.
Fånö utgör en lokal för skalbaggen läderbagge Osmoderma eremita, en art som är skyddad enligt EUs
art- och habitatdirektiv (och en art som LIFE+ MIA gör speciella insatser för). Läderbaggen vill
ha mulmfyllda håligheter i träd och påträffas oftast i ek. Ytterliggare några sällsynta skalbaggar
bland annat kardinalfärgad rödrock Ampedus cardinalis och skeppsvarvsflyga Lymexylon navale har
påträffats på Fånö. Fånö hyser sex rödlistade lavar och några rödlistade svamparter har hittats på
Fånö kopplade till ek, bland annat blekticka Haploporus tuberculosus, korallticka Grifola frondosa och
oxtungsvamp Fistulina hepatica (Länsstyrelsen, 2009, www.artportalen.se 2011).
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Figur 2 – Kartan från 1789 (Lantmäteriet) som visar Fånö ekallé och landskapet omkring

Figur 3 – Häradskartan (1859-1863) som visar
hur Fånö ekallé svänger längst ner i söder.
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Metod
Alla alléerna inventerades med avseende på behov av skötsel och långsiktigt bevarande. De
ursprungliga tankarna med anläggningen och det historiska brukandet, karaktären av
herrgårdslandskapet liksom trädens betydelse för det biologiska kulturarvet ingick som grund i
bedömningen. För varje individuellt träd noterade skador, växtsätt och strukturer av betydelse för att
beskriva trädets balans och stabilitet. För varje träd gjordes enskilda skötselplaner. Mer översiktliga
skötselrekommendationer gavs för varje allé och i dessa togs hänsyn till form, tidigare skötsel (och i
viss avseende brist på skötsel), kulturvärden, estestiska värden, dagens nyttjande samt naturvärden.
Detta redovisas under varje allé. Varje allé fotograferades.
Inventeringen gjordes i november 2011 av Vikki Bengtsson, Pro Natura och Reg Harris, Urban
Forestry. Metoden som används för inventering av träd är en välbeprövad modell som är särskild
anpassad för skötsel av enskilda gamla träd. Modellen (”Specialist Survey Method”) har under lång
tid använts i England och sedan 2004 används den även i Sverige (Fay & De Berker, 1997, Forbes et
al, 2004). Metoden omfattar en så kallad ”arboricultural viability assessment” (Fay pers. comm.). I
metoden utvärderas vitalitet, risk för försämrat hälsotillstånd och risk för kollaps inom en fem- till
tioårs period. Summan av de tre olika utvärderingar ger en ”viability score” (max 30). Syftet med
detta system är att hjälpa till vid prioritering av åtgärder där det finns
stora populationer av gamla träd och därmed öka livslängden på de
gamla träden.
Enskilda träd inventerades med avseende på vitalitet och behov av
skötsel. Skötselrekommendationer grundades skötselbehov samt på
översiktliga mål för de enskilda alléerna, i vilka hänsyn till
kulturhistoriska värden samt naturvärden vägts in. Vissa förseddes
med en identitetsbricka och koordinatsattes. Vid inventeringen
samlades följande information in (se även bilaga 1):















Figur 4 - identitetsbricka

Trädslag
Ersättningsförslag (trädslag)
Skottbildning och var skotten var lokaliserade
Förmåga till övervallning
Andel levande kronverk jämfört med den ursprungliga kronan (4-gradig skala där 4 – >75%
kronan, 3 – 50-75%, 2 – 25-50%, 1 – <25% levande kronverk)
Andel av den befintliga kronan som är levande (10-gradig skala)
Beskuggning 4-gradig skala, där 4 är helt beskuggat, 3 är beskuggat från en eller två sidor och
ovanifrån, 2 är beskuggat från tre eller fyra sidor men ej ovanifrån, 1 är beskuggat från en eller
två sidor och ej ovanifrån)
Notering av skador eller hot
Vitalitet (10 gradig skala där 0 – död, 10 – väldigt bra)
Risk för försämrat hälsotillstånd (10 gradig skala där 1 – väldigt hög, 10 – väldigt låg)
Risk för kollaps (10 gradig skala där 1 – väldigt hög, 10 – väldigt låg)
Målsättning för varje träd angående skötsel och sluthöjden efter att alla åtgärder genomförts.
För varje träd bedömdes slutligen vilken skötsel som behövs för att förlänga livet på det enskilda
trädet
Övriga kommentarer
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Syftet med denna rapport är att redovisa åtgärdsförslag för att stödja långsiktig skötsel av alléerna
och deras kulturvärde samt naturvärde på Biskops Arnö och Fånö Natura 2000 områdena.
Inventeringen gjordes från marken med kikare till hjälp. Alla observationer var okulära och ingen
destruktiva verktyg används.

Resultat
Resultat från den enskilda trädinventeringen presenteras i en excel-databas som innehåller ett
prioriterat skötselprogram som kan uppdateras efter behov. Vissa sammanfattande resultat från
inventeringen presenteras nedan. Ett översiktligt skötselförslag för varje allé presenteras nedan som
bör användas i samband med skötselförslag för varje enskild träd. Bilder redovisas som *.jpg filer.
Enskilda skötselplaner producerades för 265 träd i samband med denna inventering varav 13 var
döda.
76 befintliga luckor på Biskops Arnö har identifierats samt 21 träd som bör ersättas. Totalt kan 97
träd planterats i de befintliga alléerna på Biskops Arnö. På Fånö finns 10 befintliga luckor samt 4 träd
som bör ersättas. Plats för ytterliggare 140 träd har lokaliserats i omkringliggande mark, maximalt
plats för 154 nya ekar.
Skador/hot
Många träd har rotskador (47 träd) eller/och är skadade på stambasen (114 träd) möjligen från
markskötsel med till exempel gräsklippare eller röjsåg, plojning eller som en konsekvens av tramp
från betesdjur. Många träd i alléerna påverkas naturligt nog av vägar eller brukningsvägar. När
förekomst av väg eller brukningsväg hade särskilt stor inverkan på trädet så antecknades detta. För
129 träd gjordes en sådan anteckning. Många träd har tidigare blivit underkvistade eller beskurits på
ett sådant sätt att trädens stabilitet påverkats.

Figur 5 - Diagram som visar de vanligaste hoten mot alléträdens långsiktiga
överlevnad.

Många av alléträden har planterats och vuxit upp nära varandra och därmed skuggar de varandra. För
att försöka att återskapa eller behålla ett enhetligt utseende i alléerna kan det ibland bli nödvändigt att
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rekommendera beskärning i grupper samtidigt, även om detta kan innebära en viss risk. Generellt
undviker man att utföra beskärning eller frihuggning med alla träd samtidigt på grund av ovissheter i
framtiden till ex. torra somrar. Beskuggning tvingar de gamla träden att sträcka sig efter ljus i en enda
riktning vilket kan skapa instabilitet och ökar på sikt risken för att trädet förloras i förtid. Detta kan
också hämma den naturliga ”nedväxningsprocessen” (retrenchment) som sker hos gamla träd. Risken
för kollaps kan därmed öka.
 166 träd har mer än 75 % av den ursprungliga kronan kvar
 148 träd har bra övervallningsförmåga vilket är ett tecken på god vitalitet.
 En naturlig del av åldringsprocessen är att gamla träd börjar ”växa ned”. Detta har dock inte
skett på vissa träd där så hade förväntats. Därför föreslås en försiktig beskärning som stimulerar
och påskyndar denna process, vilket gör att risken för att träden ska kollapsa minskar.
 För 40 träd rekommenderas att beskärning påbörjas i år och för 3 träd är behov av insats akut.
 De träd som identifierats som högprioriterade för skötselåtgärder är träd som löper hög risk att
kollapsa eller brytas sönder men som samtidigt har ett gott hälsotillstånd. Det betyder att insatta
skötselåtgärder har god chans att lyckas och att man därmed kan säkerställa ett fortsatt gott
hälsotillstånd för dessa träd i framtiden. Många träd har tidigare blivit underkvistade eller
beskurits på ett sådant sätt att trädens stabilitet påverkats. De åtgärder som har föreslagits i
trädvårdsplanen har syftet att bevara de ursprungliga träden så länge som möjligt och samtidigt
tar hänsyn till estetiska frågor.

Figur 6 - Diagram som visar de vanligaste typerna av skötsel som rekommenderas samt när
åtgärder bör ske. Det bör noteras att prioritering fyra och fem omfattar en längre tidsperiod.

Hälsotillståndsangivelse (viability score)
Då man bedömer vitalitet samt sannolikheten för en gradvis försämring av träden och sannolikheten
för att träden skall kollapsa får man fram uppgifter på trädens tillstånd och var man bör sätta in
lämpliga skötselåtgärder. Tillståndet bedöms enligt en skala från 1 till 30 och 30 är det maximalt bästa
tillståndet. En angivelse på 12 indikerar att trädet visar en tydligt nedåtgående hälsotrend medan 10
anger att trädet sannolikt kommer att dö inom en nära framtid. För 3,6 % (9 stycken) av de levande
träden angavs hälsotillståndet till 10 eller mindre (röd markering i tabell 1 och tabell 2 och på
kartorna). Ytterligare 7,9 % (20 stycken) av de levande träden visar tydliga tecken på försämrat
hälsotillstånd (angivelse mellan 11 och 15). Å andra sidan är hälsotillståndet för över 44 % av de
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levande träden så bra att de fått angivelser över 20. Den genomsnittliga angivelsen för hälsotillstånd
var 19,5 (Biskops Arnö 19,9 och Fånö 19,0) vilket är lika med andra objekt i Sverige som har
inventerats med den här metoden (Bengtsson & Fay, 2009).
Högst prioritet har givits träd som i dagsläget har ett vacklande hälsotillstånd eller hög risk att falla
omkull eller brytas sönder eller är hamlade. För dessa träd ska dock föreslagna åtgärder ha goda
möjligheter att förbättra situationen för det enskilda trädet (gulmarkerad i tabell 1 och tabell 2 och på
kartorna). Kondition och hälsotillstånd får inte vara så dåligt att trädet dör eller faller samman trots
föreslagna åtgärder. Återbesök och uppföljning av samtliga vidtagna åtgärder är av största vikt för att
i framtiden kunna finjustera områdets skötsel. Allt arbete som innefattar beskärning av åldriga träd
bör genomföras av kvalificerade arborister och hänsyn måste tas till det faktum att åldriga träd har en
lägre toleransnivå beträffande kraftiga förändringar i den närmaste omgivningen.
Tabell 1: Trädens hälsotillståndsangivelse. Röd markering = träd i dålig kondition (åtgärder oftast ej
verkningsfalla), gul markering = träd där åtgärder kan få störst nytta, grön markering = träd i god kondition.

Hälsotillståndsangivelse

Antal

% av
levande
träd

5

1

0.4

7

1

0.4

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Total

1
3
3
1
1
3
11
4
10
18
31
26
27
37
18
25
20
8
2
1
252

0.4
1.2
1.2
0.4
0.4
1.2
4.4
1.6
4.0
7.1
12.3
10.3
10.7
14.7
7.1
9.9
7.9
3.2
0.8
0.4
100
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Tabell 2: Sammanfattning

Antal % av
träd levande träd
Träd i dålig kondition
Träd där åtgärder kan få störst nytta
Träd i god kondition

9
132
111

3.6
52.4
44.0

Hur ska planerna tolkas?
Även om flera återkommande skötselrekommendationer har skrivits i trädvårdsplaner så måste varje
skötselåtgärd utvärderas innan nästa utförs. Det är i stort sett omöjligt att veta precis hur ett träd
kommer att utvecklas efter en åtgärd och dessutom finns det många andra faktorer som kan spela
roll, som sjukdomar eller klimatförändringar. Det är också av väldigt stor vikt att de som utför
arbetet har erfarenhet av att arbeta med gamla träd. Att arbeta med gamla träd har många olikheter
jämfört med att arbeta med yngre träd och detta måste man ta hänsyn till. Det är väldigt viktigt att
stegvis restaurering sker så att det finns alltid levande bladverk kvar i kronan under
beskärningspunkten. Se litteraturlista för mer information och bakgrund.
För vissa träd anges bara en åtgärd som ska utföras vid ett tillfälle, för andra anges flera åtgärder som
genomförs etappvis. Där trådvårdsplanen föreslår etappvis skötsel finns antalet åtgärder under antalet
åtgärdstillfällen samt tidsperiod och målsättning (en ungefärlig höjd på trädet när restaureringsåtgärderna
är genomförda). Varje enskild stegvis åtgärd beskrivs under år/prioritering.
Exemplet nedan bör tolkas på följande sätt:
1) Under ”målsättning” skrevs ”2m ovanför äldre hamlingspunkt”; detta betyder att när man är
färdig med restaureringen, (i det här fallet efter fyra tillfällen - se antaletåtgärds tillfällen) så
bör trädets höjd vara ca 2m ovanför den äldre hamlingspunkten. Målsättning (höjd) för trädet
bör nås efter alla fyra åtgärdstillfällen.
2) Under ”tidsperiod” skrevs ”15”; detta är antalet år från första restaureringsåtgärd till sista
restaureringsåtgärd. I det här fallet föreslås att man börja 2014 (prioritering = 2 ; inom två till
tre år från idag) med första beskärnings åtgärd och då bör sista åtgärd görs 2029.
3) Under ”antalet åtgärder tillfälle” står det ”4” och då betyder att man bör göra restaurering vid
fyra tillfällen under femton år dvs var femte år.
Sammanfattningsvis, börjar man med att reducera kronan med 3m år 2014, återkomma fem år
senare (år 2019) och reducera kronan med 2m räknat från senaste beskärningspunkt, sedan år 2024
och 2029 (siståtgärdstillfälle). Åtgärder bör utvärderas efter varje tillfälle. Beskärning bör bara utföras
OM trädet har sjutit nya skott längre ner.
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Målsättning
(höjd m)

2 m ovanför
äldre
hamlingspunkt.

Tids
period
(år)

15

Antalet
åtgärds
tillfällen

4

december 2012

Åtgärder

Åtgärder

Åtgärder

Åtgärder

Åtgärder

2-2-3
år

3 - 4 - 5 år

4 - 5 - 10 år

5 - 10 - 15 år

6 - 15 - 20 år

Reducera
kronan
med 3m

Följ upp
trädets
tillstånd

Reducera
kronan med 2
m räknat från
senaste
beskärningspunkt.

Reducera
kronan med 2
m räknat från
senaste
beskärningspunkt.

Reducera
kronan med 2
m räknat från
senaste
beskärningspunkt.

Se litteraturlista för mer för mer information om skötsel av gamla träd (Read et al, 2010, Read (ed.),
2000, Fay, 2002, 2003, Bengtsson & Fay, 2009, www.ancient-trees.org.uk).

Övergripande skötselbeskrivning för varje enskild allé
Alléerna utgör en viktig del av den äldre gårdsstrukturen och visar vilka vägar som har varit
betydelsefulla på Biskops Arnö (RAÄ, 2001). Alléerna har antagligen tillkommit vid olika
tidpunkter och ser olika ut bland annat beroende på mode och vem som ägt fastigheten. Det finns
dock ganska litet skrivit just om alléerna och deras uppkomst i de gamla texterna. De äldsta
uppkom på 1700 talet och de senare vid mitten på 1800-talet. Detta betyder i de flesta fall att
framtidens skötsel utgår ifrån hur träden och alléerna ser ut idag och att syftet är att bibehålla så
mycket som möjligt och karaktären som finns idag, samtidigit som ambitionen har varit att få
alléerna så enhetliga som möjligt. Detta kan dock vara svårt ibland på grund av exempelvis
historisk skötsel, brist på skötsel och trädsjukdomer. Skötselförslagen tar även hänsyn till dagens
situationen exempelvis jordbruk, naturvård, tillgänglighet och ekonomi.

Figur 7 – Stora askallé västra delen som ingår i byggnadsminnet på Biskops Arnö vid gryningen
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Lönnallén Biskops Arnö (A)
Enligt förslaget till särskild fastighet från RAÄ 2001 är trädradens ålder osäker. Ett förslag är att allén
anlades av von Essen på 1800-talet och möjligtvis fanns det en rad till då, men det finns inga bevis
för detta. Sannolikt är lönnarna äldre än vad de ser ut att vara. Det ligger stenar vid varje alléträd och
de kan ha satts dit som skydd för att träden inte skulle bli påkörda en gång i tiden. Det är viktigt för
det kulturhistoriska värdet att stenarna får ligga kvar. Syftet med allén på sikt är att bevara den
befintliga arkitektoniska formen och utseendet. Lönnarna idag mår dock generellt ganska dåligt
förmodligen på grund av den plöjning och dikerensning som har skett. Naturvärdena idag är något
begränsade. I ett större perspektiv är dock lönn är ett viktig ersättningsträdslag för lavar och mossor
som annars skulle använda ask och alm som sina substratträd. Dessa trädslag är numera hotade av
almsjuka och askskottsjuka.
Lönnallén är längst i öster och är idag enradig. Den består av 20 lönnar. Det finns vissa tecken på att
träden tidigare har hamlats men det är svårt att säkert avgöra detta. Om hamling har ägt rum så har
träden endast beskurits vid ett eller möjligen två tillfällen. Lönnarna växer idag med ungefär 11
meters mellanrum. I allén finns idag tre luckor där träden följaktligen växer med ca 22 meters
mellanrum. Utrymme finns därmed för ytterligare träd att planteras (3 stycken) och med plantering
av tre träd skulle den befintliga befintlintliga arketektoniska form och kulturvärden bibehållas.
Med tanke på den relativt allvarliga risk som askskottsjukan och almsjuka utgör för rikbarksmiljöer
kan det vara lämpligt att undersöka möjligheterna att addera ytterligare en rad med lönn på andra
sidan brukningsvägen om det skulle hittas bevis för att allén var tvåradig från början. Ett sådant
tillägg kan göras om och när möjligheter/ekonomiska medel finns tillgängligt dock bara och om
bevis fanns.
Det finns ett antal skötselfrågor av mer generell karaktär att som är viktiga att ta i beaktande inför
den fortsatta skötseln av allén. Många av träden har skador på basala stamdelar eller rötter som en
konsekvens av gräsklippning och underhåll av intilliggande dike. Träden skulle gynnas avsevärt ifall
dikesunderhållet, åtminstone intill träden, kunde genomföras manuellt och ifall man vid
gräsklippning kunde lämna en yta runt trädbaserna som inte klipps maskinellt. Plöjning har
förmodligen också haft en inverkan på trädens rotsystem och om praktiskt möjligt bör avståndet
mellan träden och plöjd yta ökas. En zon på åtminstone 4 meter räknat från dikeskanten lämnas
lämpligen oplöjd. Det bästa alternativet för allén hade varit om man kunde flytta diket, detta innebär
dock att man måste ta en del av åkermarken i anspråk.
Den stamkvistning som tidigare genomförts är lämplig att fortsätta med för att bibehålla den
arkektoniska formen och även för att undvika skador på det nedre grenverket från traktorer och
andra fordon som använder brukningsvägen. På en del av träden finns en del döda grenar av måttlig
grovlek som hänger ut over brukningsvägen. Hållfastheten på dessa testas lämpligen med hjälp av ett
så kallat dragtest. Detta test går till så att en lina med fastsatt tyngd kastas över den gren som ska
testas och därefter drar man i linan manuellt. Finns försvagningar i den testade grenen bryts denna av
men i annat fall kommer den att sitta kvar i trädet och kan då betraktas som tillräckligt hållfast.
Ytterligare en säkerhetsåtgärd som lämpligen genomförs är en återkommande besiktning/bedömning
av trädens stabilitet och i vilket skick deras rotsystem befinner sig. En sådan besiktning genomförs
lämpligen med 5 års intervall.
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Figur 8 – Lönnallé på Biskops Arnö

Kastanjallén Biskops Arnö (B)
Kastanjeallén längst i norr, är tvåradig, växelvis planterad och består idag av trettio träd. Enligt
förslaget till särskild fastighet från RAÄ 2001 planterades allén i mitten av 1800-talet. Hästkastanj var
ett populärt parkträd på den tiden på grund av sin fina blomning på våren. Träden har varit
stamkvistade men visar inga tecken på att ha varit hamlade. En del av denna allé ingår i
byggnadsminnet. Träden i allén är generellt i dåligt skick och fjorton av dem kommer att behöver
fällas inom de kommande fem år på grund av instabilitet. Höjdskillnaden mellan vägen och åkern är
stor och slänten sluttar kraftigt. Träden har bara en mycket small zon att växa i som inte påverkas av
plöjning. På denna zons ena sida finns ett dike och därefter plöjd åkermark och på andra sedan finns
en väg. Många av träden har blivit skadade av jordbruksmaskiner eller liknande. Stora grenar har
sågats eller brutits av och även rotsystemen har skadats. Förhållandena är likartade för alléns båda
rader. Hästkastanj är känd för sin mjuka och ganska sköra ved och har en tendens att släppa grenar
relativt lätt. Dessutom är deras respons på beskärning sällan bra. Några av träden i allén har redan
förlorat hela eller stora delar av sin krona och den kvarvarande stamdelen skjuter nya skott. Skadorna
på träden har dock resulterat i betydande hålbildningar vilka bidrar till alléns naturvärden. En del av
dessa håligheter används exempelvis av bålgetingar och kan även tänkas hysa läderbagge eftersom
den har påträffats i hästkastanj i Sverige. Denna allé anses dock mer som ett viktigt kulturelement i
landskapet och mindre viktig för naturvård i dagsläget. Säkerheten i allén är också en viktigt
frågeställning då många träd är i dåligt skick.
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Man står därmed inför ett svårt val. På grund av markskötsel och behov av tillgänglighet för
jordbuksmaskiner är inte framtiden för allén säkerställd på den befintliga platsen. Många träd
kommer att behöva tas ner inom en inte alltför avlägsen framtid på grund av säkerhetsskäl (i
dagsläget fjorton stycken). Att avstå från åtgärder här är dock inte ett alternativ då ersättning av allén
bör ske för att bibehålla den som ett viktigt kulturelement i landskapet. För denna allé finns därmed
flera möjliga framtidsalternativ:
1) Genomför endast säkerhetsbeskärning och andra säkerhetsåtgärder då behov uppstår.
Plantera bara nya hästkastanjer i befintliga luckor eller luckor som efterhand uppkommer. På
sikt ersätts hela allén på befintlig plats.
2) Genomför endast säkerhetsbeskärning och andra säkerhetsåtgärder då behov uppstår. Bredda
under tiden allén genom att ta åkermark i anspråk och plantera träd på nya platser, med
samma zig-zag mönster som idag, så att de befintliga raderna ersätts på sikt. På sikt blir då
hela allén ersatt stegvis några meter utanför befintlig plats.
3) Ta ner hela allén och ersätt den på ny plats med hästkastanj såsom beskrevs under 2.
Alternativ ett är svårt att genomföra då det är avårt garantera trädens och därmed alléns överlevnad.
Anledningen till att befintliga träd är i dåligt kondition idag är att de har för lite utrymme. Dagens
krav på att bedriva jordbruk betyder att vägen egentligen behöver breddas. Från ett kulturhistorisk
perspektivt så är det mindre önskvärt att flytta allén. De finns dock en klar risk att allén aldrig
kommer att klara sig med dagens förutsättningar. Jordbruk kommer att drivas även i framtiden och
enligt markägare och arrendator behöver vägen användas för maskiner. Därmed är inte alternativt ett
ett hållbart alternativ även om detta skulle vara det mest historiskt och arketoniskt korrekta.
Alternativ två innebär att man planterar nya rader (åtminstone en, men eventuellt två), med
hästkastanj och i samma planteringsmönster, dock lite längre ut från vägen. Detta alternativ erbjuder
sannolikt de bästa förutsättningarna för att det ska kunna finnas en allé kvar. En del av åkermarken
behöver tas i anspråk för att genomföra alternativt två. Det lämpligaste tillvägagångssättet är att ta
åkermark i anspråk väster om den befintliga allén. Då frigörs utrymme för att bredda vägen, bredda
växtbädden för hastkastanjerna på den östra sidan och anlägga en bredare växtbädd på den västra
sidan. På det här sättet kan man sakta ersätta den östra raden och plantera en ny rad utanför den
västra sidan. I den närmaste framtiden kan man då sköta den befintliga allén tills den nya raden har
etablerat sig. Då behåller man en av raderna på befintligt plats dock med mer utrymme för träden. På
sikt får man tillbaka en fin och vacker hästkastanjallé, med likartad trädålder och som på ett
arketoniskt sett speglar det som vi tror var syftet med allén i första skedet.
Alternativt tre är mer drastiskt eftersom man skulle avverka hela allén på en gång och samtidigt
ersätta den helt och hållet på en nytt plats dock med samma mönster. I dagsläget behöver ca hälften
av de befintliga träden tas ner inom fyra eller fem år på grund av deras kondition. Att ta ner en allé i
sin helhet och ersätta den har stor inverkan på landskapet och även naturvärdena. Det är också
kostsamt.
Flyttning av en befintlig allé kan medföra ganska stor påverkan i och med att åkermark behöver tas i
anspråk och positionen inte är den ursprungliga, och kulturhistorisk sett korrekta. Detta, det andra
alternativet enligt ovan, anses ändå vara det som är mest genomförbart med tanken på befintliga
förutsättningar även om det inte är önskvärt att flytta alléns position. Med detta alternativ har man
bästa möjlighet att kunna utveckla en allé som speglar det ursprungliga syftet med allén och även att
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kunna återskapa den arkitektoniska utformningen. Genom att kunna ersätta allén stegvis, blir
inverkan på landskapet och naturvärdena mer begränsade.

Figur 9 – Kastanjallé och vägen i bruk som visar hur smal vägen och växtbäddar är på Biskops Arnö

Ekallén Biskops Arnö (del av B)
Den här allén ger intryck av att inte riktigt höra ihop med någon av de existerande alléerna då den
inte riktigt matchar resten av allé B. Allén består av en grupp av sju grova ekar, vilka verkar antingen
har uppkommit genom naturlig föryngring eller planterats utan betydande mellanrum. Det saknas
information om historiken och när allén uppkom. Träden har beskurits mycket kraftigt och i
generella ordalag kommer de inte att tåla mer beskärning inom överskådlig framtid. Det kan förefalla
svårt att så här i efterhand förstå anledningen till att träden beskurits så kraftigt. Den hårda
beskärningens inverkan på trädens rotsystem och allmänna stabilitet bör följas upp regelbundet varje
eller vart annat år. Ekarna representerar ett betydande naturvärde och hyser såväl håligheter och
partier med död ved som rödlitade arter exempelvis oxtungesvamp Fistulina hepatica. Däremot har
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träden förlorat mycket av sina estetiska värden som en följd av den kraftiga beskärningen. Här anses
att ekarna har högre naturvärden än kulturvärdena. Det är svårt att förstå det ursprungliga syftet
med träden om det ens fanns något. Säkerhetsfrågor har blivit viktigt på grund av närheten till
byggnader och vägen.
På grund av oklarhet beträffande ursprung föreslås att naturvärden ses som det viktigaste målet här.
Därmed förselås plantering av nya ekar när de gamla ekarna inte längre kan hållas vid liv. De
befintliga gamla ekarna bör bevaras så länge som möjligt. På lång sikt bör man försöka att gynna ett
fåtal vårdträd av ek på grund av begränsad utrymme, men detta skulle ändå kunna spegla hur det har
sett ut här.
På grund av ekens höga naturvärden i området så kan det vara lämpligt att undersöka möjligheterna
att restaurera någon av de gamla ekalléerna i området eller anlägga en ny ekallé exempelvis mellan
Storängsbacken och Kungsträdgården. Detta skulle gynna arter knutna till ek, bland annat
läderbagge, på sikt och tillföra ytterliggare ett värdefullt landskapselement. Detta har dock inte
undersökts som en del av detta uppdrag.

Figur 10 – Ekallén på Biskops Arnö

Lilla askallén Biskops Arnö (C)
Lilla askallén är tvåradig och belägen längst i söder. Den består idag av tjugoen träd med luckor för
åtta träd. Enligt förslaget till särskild fastighet från RAÄ 2001 är allén belagd från 1700-talet. Träden
visar spår av tidigare hamling och är nu förväxta med risk för kollaps. Några av träden har redan
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kollapsat. Enligt förvaltaren är det minst 50 år sedan allén hamlades. Allén ingår i byggnadsminnet
och har mycket höga natur- och kulturvärden, därmed behovs tillstånd för att utföra åtgärd här.
Denna allé består av ett antal fantastiska, hamlade äldre askar men dessa är nu mycket högvuxna. I en
träd växer det måbär och i en växer en gran som anses vara ganksa gammal. Skötselåtgärder som
gjorts relativt nyligen, för att bemöta behov av tillgänglighet för exempelvis lastbilar, har inkluderat
stamkvistning av lägre grenverk vilket, i kombination med beskuggning, har inneburit att allt
bladverk är koncentrerat till kronornas övre delar. Detta gör att restaureringsbeskärning av dessa träd
blir något svårare och även att enhetligheten i allén blir lidande på kort sikt. Till detta kommer även
en generell risk för angrepp av askskottsjuka. Flera träd visar redan tecken på att ha drabbats av
denna sjukdom. För denna allé finns flera skötselalternativ (att inte göra någonting eller att ta bort
hela allén anses inte som lämpliga alternativ):
1) Genomför enbart säkerhetsbeskärning och andra säkerhetsåtgärder då behov uppstår.
Plantera bara nya träd i befintliga luckor eller luckor som efterhand uppkommer.
2) Hamla/stympa träden till en höjd om ca två till tre meter ovanför den gamla
hamlingspunkten (såsom gjorts på träd 802). Fortsätt därefter med kontinuerlig hamling med
tre-fem års mellanrum om träden överlever.
3) Påbörja en stegvis beskärning av trädens kronor där man i varje steg reducerar kronan med
två till tre meter tills man efter en 20-års period nått ned till en punkt två till tre meter
ovanför den gamla hamlingspunkten. Plantera ny träd i befintliga luckor eller luckor som
efterhand uppkommer.
Alternativ 1 skulle bibehåller de befintliga träden under en period framöver och därmed deras
naturvärdena. Detta alternativt dock skulle inte vara lika gynnande för de höga kulturavärdena för att
det skulle vara svårt att nå en enhetligt arketonisk form. Allén har hamlats och säkert flera gånger
under tidensgång.
Alternativ 2 som innebär återhamling till en punkt strax ovanför den gamla hamlingspunkten har
gjorts på exempelvis träd nr. 802 (alternativ 2). Detta är, enlig erfarenheter gjorda både i
Storbritannien och Sverige, en högrisk strategi både beträffande det enskilda trädets hälsa och de
habitatvärden trädet representerar. Till detta kommer risken för askskottsjuka. En kraftig beskärning
följt av angrepp av askskottsjuka leder sannolikt till att trädet dör. Detta alternativ skulle möjligen
gynna de kulturhistoriska värdena på kortare sikt. På grund av brist på hamling under en lång period
skulle dock denna åtgärd ändå inte vara helt korrekt. Denna metod skulle även kunna innebära en
negativ inverkan på kultur– och naturvärdena eftersom risken att träden dör inom en relativ snar
framtid är stor.
Alternativ 3 omfattar stegvis restaurering. Träden är i starkt behov av kronreduktion för att undvika
kollaps och därmed skulle det inledande beskärningssteget i restaureringsprocessen signifikant
minska risken för att grövre grenar bryts av. Det långsiktiga målet för denna allé, vore att skapa en
jämnhög allé av hamlade träd där den nya hamlingspunkten ligger så högt att merparten av
bladverket är beläget ovanför den nivå där höga fordon kan åstadkomma skada. På detta sett skulle
enhetlighet och arketonisk form återskapas och därmed gynna kulturvärdena så mycket som möjligt.
Det blir inte helt korrekt på grund av tidigare skötsel och dagens bruk. Eventuella luckor i allén
återplanteras med ask eller lönn och de nya träden bör hamlas på en höjd av fem meter för att ge
allén ett enhetligt utseende. Stamkvistning bör undvikas så lång möjligt under restaureringsprocessen
och endast göras i de fall där grenar riskerar att skadas av passerande fordon. För att detta
skötselalternativ ska lyckas är det av stor vikt att tillväxt i kronornas nedre delar kan stimuleras.
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Utvärdering av en första beskärningsinsats är mycket viktig för att beslut om den fortsatta
restaureringsprocessen ska kunna fattas. Alternativ tre anses som den som mest bevara de höga
kulturvärdena och naturvärdena. Denna alternativ tas även hänsyn till säkerhet och modernt bruk.
Askarna skulle också gynnas av att deras rötter på något sätt skyddas från tramp från betesdjur.
Vidare skulle träden också må bra om ett lager av välkomposterad flis läggs runt trädet i samband
med den första restaureringsbeskärningen.
Vissa askar verkar påverkade av askskottsjuka, men på grund av årstiden som inventeringen gjordes,
var det svårt att avgöra hur svårt angreppet var. Detta bör kontrolleras varje sommar för att följa
utvecklingen.

Figur 11 – Lilla askallé som ingår i byggnadsminnet på Biskops Arnö
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Stora askallén öst Biskops Arnö (D)
Den stora askallén löper i öst-västlig riktning. Den östra delen är förmodligen yngre än den västra
delen och består av tjugofyra träd. I samband med att landskapsparken anlades runt 1860 förlängdes
vägen och allén planterades troligen i samband med det (enligt förslag till särskild fastighet från RAÄ
2001). Här finns inblandning av alm som dött av almsjukan, vilken gått fram över hela ön och spår
av hamling, men det var länge sedan och träden är nu förväxta. Det estestiska och arketektonisk
utseendet har förändrats på grund av bristande skötsel under många år, samt påverkan från jordbruk,
almsjuka och nyss askskottsjuka. Här finns även en blandning av trädslag som indikerar att den
antingen är spontant uppkommen eller planterad utifrån vad som fanns tillgängligt. Sannolikt var
tanken från början att denna allé skulle se likadant ut som den tidigare anlagda västra delen. Allén är
tvåradig och den inre raden i den östra delen har väldigt många luckor. Denna del vetter mot en tätt
bevuxen betesmark/Engelsk park.
Skötseln och ursprungstid av allén varierar och därför har denna delats upp i två delområden (öst
och väst). Träden i denna (den östra) delen av allén har mycket stora kronor och det finns en risk att
dessa bryts sönder om inte kronreduktion sätts in. Träden har hamlats för länge sedan och detta har
resulterat i att flera av träden idag har grova och tunga grenar på relativt svaga stammar. Träden har
också blivit mycket högvuxna. Detta som en konsekvens dels av utebliven hamling men också på
grund av beskuggning på sydsidan som har gjort att träden har “sträckt sig” mot ljuset. Idag finns det
ganska höga naturvärden, men kulturvärdena har delvis gått förlorade på grund av bristande skötsel.
På lång sikt bör mål för denna allé vara att återskapa en liknande allé som den västra delen. Kraftig
restaureringshamling där trädet direkt beskärs tillbaka till den gamla hamlingspunkten vore inte en
lämplig skötsel här då detta skulle innebära en mycket stor risk att träden dör och/eller att grova
stamdelar nedanför hamlingspunkten mycket snabbt bryts ned med betydande habitat - och
kulturvärde förlust som följd. Därför föreslås restaurering av denna allé i flera etapper som sträcker
sig över en längre period exempelvis hundra år. På så vis kan man på sikt, dock utan stor inverkan på
landskapet återskapa allén till sin ursprungliga mål och även bevara de naturvärdena som finns.
Del ett omfattar en stegvis reduktion av trädens kronor för att reducera säkerhets risk, men även att
bevara träden. Det är viktigt att det enskilda trädets respons följs upp efter en första insats innan
beslut om fortsatta insatser fattas. Den slutliga höjden för dessa träd kommer generellt att ligga på 10
till 12 meter. Allt beskärningsarbete kan säkras göras från en skylift. Almarna som har dött av
almsjuka kan avverkas och flyttas till lämplig faunadepå varpå luckorna återplanteras med nya träd.
Det är viktigt att träden i allén får tillgång till mer ljus för att de ska kunna utvecklas utan att bli
undertryckta. Den slutliga höjden av 10-12m är lämpligt tills den Engelska Parken är restaurerat
eftersom ljus tillgång är begränsad. Denna skötsel förslag bevaras de naturvärdena som finns idag
samt ge så långt som möjligt en enhetlig utseende tills engelska parken har restaurerats. Del två sker
efter den engelska parken är restaurerat och då planteras luckorna och de gamla träd stegvis ersättas.
De nya träd bör hamlas på samma höjd som de träden i den västra delen av allén. Med detta strategi
behåller man de befintliga gamla träd så länge som möjligt som gynna naturvärden, men på sikt får
man tillbaka den kulturhistorisk och enhetlig korrekt allén som gör att hela allén hänger ihop.
Ask eller lönn vore ett lämpligt val för ersättningsträd om det går att få fram askar med ett genom
som är resistent mot askskottsjukan. Vissa av träden visar skador på stambasen som möjligen har
uppkommit i samband med maskinell röjning av vegetation. Det är viktigt att sådana skador undviks
så långt det är möjligt i framtiden.
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Vissa askar verkar påverkade av askskottsjuka, men på grund av årstiden som inventeringen gjordes,
var det svårt att avgöra hur svårt angreppet var. Detta bör kontrolleras varje sommar för att följa
utvecklingen.

Figur 12 – Stora askallé östra delen som har blivit högvuxet på Biskops Arnö
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Stora askallén väst Biskops Arnö (D)
Större delen av allén är inkluderad i det avgränsade byggnadsminnet och därmed krävs borttagning
och nyplantering av träd tillstånd från Riksantikvarietämbetet. Däremot krävs ingen tillstånd för
skötsel och vård av träd. Den västra delen består av 56 träd och här finns en blanding av både ask
och lönn, dock på grund av liknande skötsel så ser allén enhetlig ut idag även med
trädslagsblandningen. Delar av allén vetter mot en beteshage i söder. Enligt förslaget till särskild
fastighet från RAÄ 2001 var allén planterad vid mitten av 1700-talet. Träden är återhamlade i modern
tid för mer än tjugo år sedan såvitt det går att bedöma. Träden ser dock ut att har varit hamlde även
tidigare.
Vi har här ett fantastiskt exempel på en intakt allé med hamlade träd som utifrån omständigheterna –
trädens ålder och förekomst av askskottsjuka i regionen – är i utmärkt kondition och har även en
väldigt enhetlig arkitektonisk form. På grund av den hårda återhamlingen för ca tjugo år sedan finns
en del röta i trädens stammar; de flesta är helt ihåliga och har bara skalen kvar. Detta är dock vad
man kunde förvänta sig då hamling har legat nere under en period och snittytorna på de beskurna
grenarna var relativt stora. Det är svårt att bedöma hur många träd som dog efter
återhamlingsåtgärden eftersom dessa förmodligan har plockats bort. Vissa av träden i alléns centrala
delar har också omfattats av en relativt försiktig kronreduktion högre upp i kronorna runt 2008 och
har svarat mycket bra på denna åtgärd. Responsen från dessa träd har tjänat som ledstjärna när det
gäller den framtida skötseln av allén.
Här är det viktigt att sköta träden försiktigt då syftet är att de ska bli så gamla som möjligt för att
bevara de höga kulturhistoriska- och estetiska värden samt naturvärdena. Det är även viktigt att
framtidens skötsel av allén gynnar det enhetliga utseenden. Eftersom träden förmodligen har hamlats
historiskt och även utsatts för hård återhamling under de senaste decennierna så är det viktigt att
skötseln fortsätter. Utan fortsatt skötsel så finns en risk att delar av träden kollapsar på grund av att
kronan som finns kvar sitter på tunna delar av stammarna.
Det långsiktiga målet är därmed att i flera steg försiktigt reducera kronorna ned till en punkt ca en
meter ovanför översta delen av den gamla hamlingspunkten. När denna punkt väl nåtts är det
lämpligt at träden hamlas regelbundet i cykler om fem till sex år vilket kommer att vidmakthålla träd
men en relativt liten krona. I idealfallet planteras luckor som uppstår i allén med nya askar, om
plantor med ett genom resistent mot askskottsjuka har tagits fram. I annat fall kan lönn vara ett
lämpligt alternativ, eftersom denna trädslag finns i allén idag. De unga träden hamlas lämpligen när
de nått en lämplig ålder/storlek (i grova drag fem till 6 cm i diameter) på samma höjd som de äldre
träden. Genom att få alla träd att blir hamlade på samma höjd (även om detta blir lite högre än den
ursprungliga höjden), gynnar man den ursprungliga tanken med allén som på så sätt kommer att
fortsätta att se ut som idag – stora träd med ganska små krondelar som beskärs regelbundet.
Många av de gamla träden har skador på stambasen som möjligen har orsakats vid maskinell
gräsklippning. Detta bör undvikas i framtiden. Att lägga ut ett lager med väl komposterad flis runt
trädbasen kan möjligen reducera risken för denna påverkan i framtiden. Vissa askar verkar vara
påverkade av askskottsjuka, men då inventeringen gjordes på senhösten, var det svårt att avgöra hur
svårt angreppet var. Detta bör kontrolleras varje sommar för att följa utvecklingen.
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Figur 13 – Stora askallé västra delen på Biskops Arnö

Ekallén Fånö
Ekallén på Fånö är ca 800 m lång och löper i nord-sydlig riktning och innehåller 106 ekar. Ekallén
härstämmer från den gamla barockparken från 1600 talet. Syftet med allén och den arketektoniska
utformingen är dock okänd och det finns väldigt litet skrifligt underlag. Ekarna är relativt tätt
planterade och har utformats så att i stort sett alla ekar idag är mycket högvuxna och har långt
utvuxna grenar. Ursprungstanken allén, om den exempelvis skulle beskäras eller om vartannat träd
skulle tas ner, är okänd. På grund av att det ursprungliga syftet med den arkitektoniska utformningen
av allén är okänd, syftar planen till att bibehålla befintlig struktur och befintligt utseende så långt
möjligt. De kulturhistoriska värdena och naturvärdena går hand i hand genom strävan att bibehålla så
många träd som möjligt. Här är det även viktigt att behålla siktkorrideren och tydligheten av allén i
landskapet. Nya träd kan planteras i de befintliga luckorna och i sådana som uppkommer i takt med
att träden dör eller trillar omkull, både i huvudallén och tväraxeln.
Dessa träd har vuxit upp relativt nära varandra. Ekar tenderar att försöka ”växa iväg” från sina
grannar och trivs inte så bra under skuggiga förhållanden. De långt utvuxna grenarna är med andra
ord en konsekvens av trädets försök att nå mer ljus. Det finns tecken på att vissa av ekarna har
hamlats vid något tillfälle men detta verkar inte vara genomgående för hela allén. Många av ekarna
har dessutom stamkvistats vilket också har lett till obalans i kronan idag.
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Det faktum att alléträden tillåtits att få stora kronor gör att i stort sett alla träden idag påverkar
varandra. I stort sett alla träden har stora kronor på ihåliga stammar och att genomföra arbeten för
att säkerställa alla träds framtida hälsa och stabilitet skulle innebära höga kostnader och även
förändra den befintliga, mäktiga arkitektoniska formen. Vid skötsel av gamla alléträd är det alltid
viktigt att överväga alternativet ingen skötsel alls, då olika typer av beskärningsåtgärder alltid innebär
en viss risk och även påverkar utseendet. I denna allé är dessutom risken för misslyckande vid
restaurering förhöjd eftersom alla träden åtminstone delvis är beskuggade. Skötselfokus i denna allé
är därför att försöka stabilisera träden där risken för kollaps är mycket stor eller att sätta in åtgärder
där dessa är relativt små i förhållande till förväntad skötselnytta. Många träd har tappat grövre grenar
och detta kommer sannolikt att fortsätta. Den skötsel som föreslås syftar dock till att undvika att en
sådan grenförlust leder till trädets död. Vidare syftar den till att bevara den befintliga arkitektonisk
utformning och habitatvärden så långt möjligt under förutsättning att kostnaderna ligger inom
rimliga gränser. På grund av de höga naturvärdena så föreslås även att högstubbar tillåts under ca 510 år när de kan sedan flyttats till lämpliga faunadepåer och lämna luckor för planteringen.
En nyckelförutsättning för framtida skötsel är att bibehålla och försöka uppmuntra så mycket tillväxt
i kronans lägre delar som möjligt, dock utan att förlora sikten genom allén och utifrån allén. Därmed
är det viktigt att undvika att kapa av grövre grenar som växer ut över brukningsvägen eller
betesmarken, där det inte absolut nödvändigt för utseende eller tillgänglighet. Att kapa grova grenar
på ett sådant sätt som tidigare gjorts kan leda till ökat rötangrepp och därmed att kronans nedre delar
försvagas. Därmed förkortas livet på allén. Det råder här en svår avvägning mellan alléns framtid och
de estestiska frågorna. Några av träden i den norra hästhagen har barkskador som verkar ha uppstått
genom gnag från betesdjur.

Figur 14 – Fånö ekallé som är 800m lång
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Plantering Fånö
Målet för plantering här är att förstärka populationen av ekar utan att man väsentligen förändrar den
engelska parkens siktkorridorer och utblickar. Viktigast är att plantera i befintliga och uppkommande
luckor i huvudallén samt tväraxeln. Ibland kan det vara lämpligt att vänta med plantering tills en
större lucka frigörs så att ekarna får bästa chans att växa upp. Några av problemen associerade med
ekarna i allén på Fånö hänger samman med att de växer relativt tätt tillsammans. I idealfallet bör ekar
tillåtas att växa upp helt öppet så att deras kronor kan nå sin fulla storlek utan konkurrens från andra
träd. Om för många träd planteras tätt på en och samma yta kan resultatet bli en kronsluten lövskog
och/eller ett antal rakstammiga träd med högt anlagd krona. I båda fallen är det osannolikt att träden
utvecklar karaktärer förknippade med vidkroniga ekar. Det kan i sådana fall leda till svårigheter eller
till och med konflikter att avverka träd. Det är därför viktigt att redan från början beakta hur många
träd som ska etableras på en bestämd yta. Eftersom även unga, planterade träd omfattas av en viss
mortalitet är det lämpligt att plantera ett antal extra träd jämfört med framräknat antal (ATF, 2010).
Öppet växande, vidkroniga ekar bör inte planteras närmare varandra än 30 meter. I idealfallet
används ekollon från andra ekar i samma område. De unga träden behöver skyddas mot betesdjur
under etableringsfasen. Det finns 10 luckor i allén som skulle lämpa sig för plantering av unga träd
samt fyra träd som bör avverkas. Det finns dessutom fem luckor i tväraxeln (ingick inte i denna
inventering). Man skulle också kunna förlänga den befintliga allén åt söder genom plantering av up
till 12 nya träd om detta passar in med övriga planer för Fånö (inräknat i yta 4) och inte påverkar den
gamla djurgården längst i söder. Ytterligare ytor markeras på bifogad karta, i vilka man lämpligen
totalt kan plantera 154 ekar. Området som valts ut för plantering i sydväst är för blöt för att ekarna
skulle kunna etableras och därmed har uteslutats från planteringsplanen.
Området omkring allén utgörs av trädbärande hagmarker som idag innehåller ett antal gamla ekar.
Vissa ekar är numera döda. Genom att plantera de nya träden med stort utrymme emellan så
kommer inte känslan av en öppen hagmark att förloras och inte heller utblicken från allén.
Här behöver man precisera, i samråd med markägare, planteringsplatser inom de utpekade områden
så att siktkorridorer och utblickar inte störs.
Yta
Maximalt antal träd
Befintligt allé
14
1
5
2
3
3
28
4
31
5
19
6
54
Totalt
154
Tabell 3: Planteringsytor samt antal träd på Fånö

29

Trädvårdsplan för Biskops Arnö och Fånö

december 2012

Skötselmetoder och plantering
Beskärning/kronreducering
Beskärning av åldriga träd bör göras enligt engelsk modell. Beskärningen syftar till att förlänga livet
på det enskilda trädet genom att försiktigt minska kronan och därmed minska risken för grenbrott i
kronan. Sådana åtgärder kan, om de lyckas, spegla den naturliga processen i ett åldrande träd genom
att få trädet att ”växa ned”. Ett gammalt träd minskar sin krona och sitt rotsystem naturligt som en
del av åldringsprocessen. All forskning kring detta pekar på att åtgärder bara lönar sig på träd som är
friska. På vissa träd har kronsänkning (en större beskärning som minskar kronan och därmed ökar
stabiliteten i trädet) föreslagits, men förutsättning är att arbetet kan göras ifrån en skylift i de flesta
fall.
Det finns ganska lite vetenskapliga bevis för när på året man lämpligen bör beskära träd. Det är
praktiskt möjligt att beskära träd i stort sett när som helst men det finns olika frågeställningar och
risker att ta hänsyn till vid olika årstider. Eftersom vi här har att göra med särskilt skyddsvärda träd är
det viktigt att vi är på den säkra sidan. Beskärning bör därför INTE äga rum under period när större
årstidsbundna rörelser av trädets kolhyderat-reserver äger rum eller när vedens fuktighetsinnehåll är
mycket lågt – det vill säga perioder då nytt bladverk utvecklas och mognar under vår och försommar
eller när trädet är på väg in i vilofas under hösten. Beskärning bör också undvikas under perioder
med svår torka eller annan typ av stress. Möjliga perioder för beskärning blir då sommaren – juli,
augusti och delvis september (under förutsättning att inte svårare torka råder) – eller vintern.
Vintertid finns dock risk för frostskador på snittytorna och beskärning bör därför endast äga rum
under vinterperioder med milt väder. Mars kan i Sverige även vara en lämplig period så länge
beskärning görs innan det finns några tecken på lövsprickning.
Hamling enligt definitionen är regelbunden återkommande beskärning på samma ställe på trädet. Det
kan också vara en åtgärd i en allé för att skapa enhetlighet. Här har vi föreslagit hamling som en
återkommande åtgärd efter restaurering.
Det är värt att notera att äldre hamlade träd som under längre tid inte beskurits bör behandlas på ett
annat sätt. Dessa träd har ofta en tung, kandelaberformad krona bestående av ganska grova grenar
vilka på sikt, genom sin stora vikt, kan bidra till att trädet bryts sönder. Här behöver man oftast
beskära försiktigt i flera steg för att minska vikten. I idealfallet kan man så småningom nå ner till en
nivå ovanför den gamla hamlingspunkten varifrån man sedan kan bedriva en regelbunden hamling.
Om man på sådana träd i restaureringssyfte kapar av grova grenar nära den gamla hamlingspunkten
får man i stort sett alltid en kraftig röta i den kvarvarande stammen. Detta gör att all återväxt från
den gamla hamlingspunkten utgår från stamdelar som är försvagade av röta. Även här finns risk för
att trädet bryts sönder även om kronans vikt kraftigt reducerats. På Biskopas Arnö finns exempel på
denna typ av beskärning på några ställen.
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Faktorer som påverkar när beskärning bör ske på gamla träd


Ingen beskärning bör göras efter perioder av torka (dvs ca 20 dagar i rad utan regn). Om en torrperiod
kommer efter beskärning, rekommenderas bevattning av rotområdet.



Ingen beskärning bör ske året efter en ovanlig torr sommar. Om beskärning måste göras bör bara träd
som anses som farliga beskäras.



Entreprenörer bör vara vaksamma för gamla träds känslighet för varma/torra väderförhållande. En
klausul om detta bör skrivas in i någon ev. kontrakt så att beskärningen kar förskjutas utan böter.

Säkerhetsbeskärning
Den inventering som nu är gjord har inte konsekvent granskat säkerheten hos träden. Syftet med
föreslagna åtgärder är att förlänga livet på befintliga träd och detta är oftast detsamma som att
säkerställa trädets stabilitet. Om det däremot skulle finnas en tydligt säkerhetrisk och denna inte
skulle täckas av generalla skötselrekommendationer så uppmärksammas detta i skötselförslaget.
Uppföljning
Även om flera återkommande skötselrekommendationer har skrivits n i trädvårdsplaner så måste
varje individuell skötselåtgärd utvärderas innan nästa utförs. Det är i stort sett omöjligt att veta precis
hur ett träd kommer att utvecklas efter en åtgärd och dessutom finns det många andra faktorer som
kan spela roll, exempelvis sjukdomar eller klimatförändringar. Uppföljning bör omfatta alla träd och
kan göras på ett enkelt sett där man följer upp överlevnad. När det gäller utvärdering av
beskärningsinsatser så bör man lämplgen undersöka lite flera moment för att kunna bedöma trädets
respons. Olika moment som man kan utvärder är exempelvis nya skott, hur mycket och vart de nya
skotten är placerad i kronan, tillväxt, bladstorlek och hur mycket övervallning som har skett.
Högstubbe
Större delen av kronan tas bort, på ett levande träd eller
dött träd som har höga naturvärden och som är hotat till
exempel på grund av instabil krona. Högstubbar kan se
onaturligt ut med raka snitt och upplevs olika av olika
männsikor. I de områden där estestiska frågor är viktiga
så rekommendera vi att man gör högstubbar enligt
brittiska metod (se bild).
Avverkning och stubbfräsning
Trädet avverkas så nära marken som möjligt. Skall det
inte planteras på platsen läggs jord på stubben efter att
barken tagits bort. Vid plantering fräses stubben dock ej
djupare än klumpen på det nyplanterade trädet. Flisen kan
användas som täck-material.
Död ved
Död ved läggs i närbelägna faunadepåer.
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Trädsjukdomar
När det gäller förekommande trädskikt finns ett par bekymmersamma aspekter att ta hänsyn till. De
södra delarna av landet har sedan länge varit drabbade av den så kallade almsjukan, en
svampinfektion som har lett till att en mycket stor andel av de vuxna almarna inom regionen har
dött. Enstaka vuxna träd finns kvar.
Under de senaste åren har Sverige dessutom drabbats av en ny trädsjukdom – askskottsjukan.
Denna österifrån invandrade företeelse orsakas också av en svamp som drabbar först och främst
nya skott. Angrepp leder då till att de unga grenskotten dör av. En stor mängd askar är angripna
men vi vet inte ännu hur sjukdomsförloppet kommer att utvecklas eller hur många träd som kommer
att dö. Sjukdomens ekologi är inte helt kartlagd ännu men på många håll avråder man från
plantering och hamling av ask. På grund av brist på kunskap om askskottsjukan föreslår vi försiktiga
åtgärder. Vidare föreslår vi övervakning av askarna i området för att få en överblick över
utvecklingen.
I Storbritannien har hästkastanj råkat ut för flera problem som har lett till att många träd har dött.
Den har angripits av kastanjemal, som också hittades i Sverige 2003 (Nyström 2006), och en
svamp i släktet Phytophthora. Det är ännu inte klart hur hästkastanj kommer att påverkas på lång
sikt av detta.
En av de aggressivaste sjukdomarna på ek orsakas av en svamp Phytophthora ramorum som
ursprungligen kommer från USA. Svampen har än så länge inte hittats i Sverige. Sjukdomen kallas
populärt för ”plötslig ekdöd”. Eksjukan är en allmän term för nedsatt vitalitet hos ek. Det är oklart
vad som orsakar skogsskadorna, men trädens vitalitet är sämst på de mest försurade markerna.
Liknande vitalitetsnedsättning har också noterats bland bok. Tänkbara orsaker är mildare klimat och
högt kvävenedfall. Nedsatt vitalitet gör så att ekens trädkronor blir glesa och toppskotten skadas
(Tedebrand 2005, Andersson 2000). Ekmjöldagg är en svamp som med hjälp av speciella
svamptrådar tar näring från levande blad. De angripna bladen kan leva länge, men om angreppet är
omfattande torkar bladen ut och rullas ihop. I sjukdomens senare stadium ser de infekterade bladen
vitmjöliga ut. Svampen övervintrar både som svamptrådar (mycel) och som fruktkroppar på döda
blad på marken. Omfattande och upprepade angrepp i kombination med kalätning av insekter, kan
leda till att även stora ekar dör (Lehtijärvi 2007).

Plantering
Vid nyplantering av luckor i alléerna ställs trädet på resterna av
den gamla stubben. Jord från den intilliggande gräsremsan
används runt klumpen. Inget av den befintliga jorden tas bort.
Trädet ställs i nivå med omkring liggande mark. Runt trädet ca
1,5 i diameter läggs en bevattningsvall med ca 20cm höjd.
Överbliven flis kan läggas runt planteringen, innanför vallen
för att hålla bort ogräs (Forbes & Teutsch, 2007). Träd som
planteras i de ytor redovisade på kartan planteras på samma
sätt med undantag av att här inte finns rester av någon äldre
stubbe att ställa trädet i. Här behöver man oftast inte heller
utföra uppbyggnadsbekärning.
Växtmaterial
Naturlig föryngring är det mest säkra material man kan
använda (med tanke på sjukdomar som kan följa med träd från
plantskola) och bör vara första val. I de fall där det inte finns
tillräckligt material, är det viktigt att man köper friskt, inhemskt
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material (förmodligen bara tillgängligt från skogsplantskola och därmed oftast små plantor) (Forbes
& Teutsch, 2007).
Artval
Följande arter är valda; ek, hästkastanj och lönn. Ask bör planteras om man kan hitta resistenta
genom. Vi har tagit med trädslag som är värdefulla både för naturvärden och landskapsbild och som
på sikt kan vidmakthålla samma estestiska, arketektonisk, historisk och naturvärden som idag.

Kostnadskalkyl
Uppskattning av kostnader är väldigt svårt, delvis beroende på skillnader emellan de olika
skötselåtgärderna som rekommenderas och delvis beroende på vem som utför jobbet. Kvalificerade
och erfarna arborister tar ungefär 550-600 kr i timman och man måsta alltid ha två personer på plats.
Därmed få man räkna med ungefär 10 000/dag för två arborister. Om en skylift används kan arbetet
oftast utförs snabbare, framförallt på ett ställe såsom Biskops Arnö eftersom det finns vägar och
tillgänglighet med skylift är bra. En skylift kan hyras för en kostnad mellan 2000 och 3000 per dygn,
men denna extra kostnad kan betala sig genom att flera träd kan beskäras på kortare tid. På Fånö kan
skylift bara användas när det är tjäle eller mitt på sommaren när marken är torr. Avverkning beräknas
kostar mellan 800 och 1500 kr per träd och stubbfräsning mellan 500 och 1000 kr per träd, beroende
på storlek och hur djup man vill fräsa. Enklare trädvårdsåtgärder som kan göras från marken kan
beräknas kosta i snitt ca 500 kr per träd. Bortforsling av träd varierar också mycket beroende på
storlek på trädet, men i snitt kan man räkna med ca 1000 kr per träd.
Planteringskostnader varierar mycket beroende på vad man köper för trädslag och storlek. Om man
exempelvis köper en ek (Q. robur) med storleken 16-18 cm i omkrets så kostar den ca 4000 kr/träd.
Detta kan jämföras med en ek som är 30-35 cm i omkrets som kostar ca 18000 kr/träd med
rotklump. Själva planteringskostnaden är ungefär 500 – 1000 kr per träd beroende på hur väl
förbered marken är. Sedan tillkommer kostnader för bevattning som man får räkna med flera gånger
om året under de första åren tills trädet har etablerat sig. Man får även räkna med eventuella
uppbyggnadsbeskärningar som en del av fortsatt skötsel. Generellt kan man säga att stora träd
behöver mindre efterarbete. Därmed kan detta vara billigare även om kostnaden för trädet är högre
på grund av reducerat efterarbete.
Uppskattade kostnader för arbetet på Biskops Arnö och Fånö enligt planen räknas till 200 000 kr per
år under de första tre åren.
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Bilagor
1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd
2 – Kartor
3 – Skötselplaner för varje träd - excelfil
4 – Skötselprogram med prioriteringar –excelfil
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BILAGA 1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd
Fältblankett
Datum
Allénamn
Träd nr
Trädslag
Ersättningsförslag
Krona 4 >75%, 1 < 25% från ursprungligen)
Befintlig krona (% levande) (1-10)
Vattskott (B-bas, S-Stam, K-krona)
Förmåga att övervalla (1 - dålig, 4 - v bra)
Skador/hotar (till ex. eld, djurtramp, blixt mm)
Beskuggning (0-4)
Vitalitet (0= död, 10=väldigt bra)
Risk för försämrat hälsotillstånd (1=väldigt
hög, 10=väldigt låg)
Risk för kollaps (1= väldigt hög, 10=väldigt
låg)

Skötsel
Tidigare åtgärder
Beskärning respons (0-4)
Målsättning - (höjd m)
Tidsperiod (år)
Antalet åtgärder tillfälle

Åtgärder

Initiala

1 - ett år
2 - 2 - 3 år
3 - 4 - 5 år
4 - 5 - 10 år
5 - +10 år
Anteckningar/hinder till utförande av skötsel (el ledning, vägar mm)
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BILAGA 2 – Kartor
1) Biskops Arnö lönnallé – prioritering och trädnummer
2) Biskops Arnö lonnallé – hälsotillståndsangivelse
3) Biskops Arnö stora askallén - prioritering och trädnummer
4) Biskops Arnö stora askallén – hälsotillståndsangivelse
5) Biskops Arnö hästkastanjallé - prioritering och trädnummer
6) Biskops Arnö hästkastanjallé – hälsotillståndsangivelse
7) Biskops Arnö lilla askallén och ekallé - prioritering och trädnummer
8) Biskops Arnö lilla askallén och ekallé – hälsotillståndsangivelse
9) Fånö ekallé - prioritering och trädnummer norra delen
10) Fånö ekallé - prioritering och trädnummer södra delen
11) Fånö ekallé – hälsotillståndsangivelse norra delen
12) Fånö ekallé – hälsotillståndsangivelse södra delen
13) Fånö ekallé – planteringsytor (förslag)
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